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COOPERAÇÃO
Uma característica do século 21 é a construção
de redes, unindo pessoas e empresas
em torno de um propósito em comum.
Inspirado por este movimento, o Semesp
criou a Incubadora Semesp de Redes de
Cooperação. Seu principal objetivo é
estimular alianças estratégicas entre
Instituições de Ensino Superior
Privadas no Brasil, além de promover
o compartilhamento de ideias,
projetos e ações efetivas que
permitam sinergias e economia,
não só na área acadêmica,
mas também no setor
administrativo das IES.
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Esse processo teve início em outubro de 2016, com a origem da Rede
Pioneira, composta pela UNIFEOB (Centro Universitário Octávio Bastos), USF
(Universidade São Francisco) e FHO (Centro Universitário Hermínio Ometto).
Nestes dois anos de existência, são 9 redes de cooperação formadas em
que 53 IES associadas ao Semesp participam, representando 7 estados
brasileiros. Cada rede de cooperação opera de forma distinta, com algumas
focando no compartilhamento de recursos acadêmicos e na criação de
publicações conjuntas, enquanto outras se debruçam sobre as informações
financeiras e estratégicas da IES e de cada curso oferecido para que haja
um melhor entendimento das decisões referentes à recrutamento, evasão,
margem da folha e mensalidade, dentre outros indicadores.
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DON DOMENICO

A SEGUIR, CONSTAM OS PRINCIPAIS PROJETOS e INFORMAÇÕES DAS
PARCERIAS E COLABORAÇÕES EFETIVAS ENTRE AS IES PARTICIPANTES DA
INCUBADORA SEMESP DE REDES DE COOPERAÇÃO:

REDE 1
REDE
2
PIONEIRA
SEMESP

REDE 1

“ENSAIOS
PIONEIROS”

revista científica (todas IES)

Com a primeira edição
lançada em 2017, a
revista científica “Ensaios
Pioneiros” vem lançando
edições semestrais de
forma eletrônica (https://
ensaiospioneiros.usf.edu.
br/ensaios). No final de
2018, houve mais uma
edição da revista, que é
dedicada à publicação
de artigos científicos
de diversas áreas do
conhecimento, inclusive
textos interdisciplinares.
“Os artigos publicados
são submetidos à
avaliação por pares,
componentes da equipe
editorial, avaliadores ou
consultores ad hoc.”
ECONOMIA ESTIMADA:

R$65.000,00
1 - https://blog.scielo.org/blog/2013/09/18/quanto-custapublicar-em-acesso-aberto/#.XHf1X4hKg2w
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TROCA DE
MODELO DE
GESTÃO

GRUPOS DE
TRABALHO
(todas IES)

Começou na Rede
1, auto-denominada
Rede Pioneira, a
ideia de grupos de
trabalho especializados.
Formaram-se o GT
Financeiro-administrativo,
o GT de Marketing e o GT
Acadêmico, que engloba
os GTs de EaD e Pós. O
que se iniciou como um
grupo de networking e
benchmarking logo se
tornou um hub de ideias:
cada gestor tinha outras
duas instituições a quem
ele podia consultar. Os
GTs representaram o
início de vários projetos
dentro da Rede Pioneira,
incluindo os que vão ser
mencionados abaixo.

TROCA DE
SERVIÇO DE
WI-FI
(UNIFEOB e FHO)

Através de visita técnica
de gestores da UNIFEOB
no campus da FHO,
descobriu-se que a
FEOB poderia ter uma
economia substancial
e um serviço de WiFi melhor ao adotar o
sistema que a FHO usava.
Esse é um exemplo de
benchmarking que gerou
eficiência concreta.

MUDANÇAS
NO PLANO
DE CARREIRA
INSTITUCIONAL
(todas IES)

Outra mudança
significativa que ocorreu
através do trabalho dos
GTs foi em relação ao
plano de carreira: a USF
utilizou dados e o modelo
da FHO e da Unifeob
para elaboração do seu
próprio plano de carreira,
mais claro e específico.
ECONOMIA ESTIMADA:

R$25.000,00
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(USF e FHO/UNIFEB)

TROCA DE
SERVIÇO DE
TELEFONIA
(FHO e USF)

Através de visita técnica
de gestores da FHO
no campus da USF,
descobriu-se que a FHO
poderia economizar
bastante se seguisse
o mesmo serviço de
telefonia que a USF.
Iniciou-se, portanto, o
processo de troca do
serviço, o que gerou
redução dos custos
operacionais.

Inspiração no modelo
de gestão da FHO que
se baseia no Balanced
Scorecard (BSC)
para elaboração dos
indicadores da USF
ECONOMIA ESTIMADA:

R$60.000,00

(todas IES)

Indicação de
fornecedores e parceiros
das IES da Rede Pioneira
a fim de atualização de
cadastro e ampliação
das cotações para obras
e outros serviços de
infraestrutura.

ECONOMIA ESTIMADA:

ECONOMIA ESTIMADA:

R$25.000,00

R$155.000,00 2
(por ano até 2020)

4 - Universidade Corporativa Semesp
2 - Informações providas pela instituição

3 - Consultoria especializada no setor de ensino superior privado
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TROCA E
HOMOLOGAÇÃO
DE
FORNECEDORES
PARCEIROS

REDE 1

OFERTA DE 13 CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

TROCA DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

(FHO e UNIFEOB)

(todas IES)

Implantação do sistema
de parcelamento
(financiamento) de
mensalidades por parte
da USF, com base no
modelo de negócio
e contratual da FHO.
Adaptou-se o “Pagfácil”
da FHO para a realidade
da USF, criando-se o
“Acreditar”, que está em
fase de consolidação,
e o mesmo caso para a
UNIFEOB.

TROCA DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ESTRATÉGIAS DE
INADIMPLÊNCIA
(UNIFEOB e FHO)

UNIFEOB redesenhou
o processo de
inadimplência com base
no modelo da FHO.
ECONOMIA:

ECONOMIA ESTIMADA:

R$60.000,00

5 - Consultoria especializada do setor de ensino
superior privado
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QUEDA DE
14% PARA 5%
NO NÍVEL DE
INADIMPLÊNCIA

Ideia que surgiu na primeira reunião
da Rede Pioneira, esse é um trabalho
que vem sendo construído conforme a
confiança e o melhor relacionamento
que foi se estabelencendo entre as IES
participantes. Trata-se de cursos da FHO,
certificados pela FHO e com professores
da IES, ministrado em São João da Boa
Vista (UNIFEOB). Da mesma maneira, o
inverso ocorre: cursos de pós-graduação
da UNIFEOB ministrados em Araras
(FHO) e com professores e certificação
da UNIFEOB. Há uma divisão de receita
dos cursos, e a captação para cada curso
é de responsabilidade da instituição
que o recebe. Dessa maneira, a FHO fará
captação para seus próprios cursos, além
dos cursos da UNIFEOB ministrados em
seus campus, e a UNIFEOB divulgará
juntamente de seus cursos aqueles da
FHO que acontecerão em seu campus.
ECONOMIA ESTIMADA:

R$206.000,00
(geração de receita adicional no ano)
6 - Baseado em custos vigentes dos cursos da UNIFEOB e
FHO e predição de porcentagem a mais de matrículas
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CURSOS FHO SENDO
OFERECIDOS NA UNIFEOB:
• ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA;
• ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADO
R;
• ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNC
IA;
• ENGENHARIA DE SEGURANÇA E DO
TRABALHO;
• PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO
TRABALHO;
• BIOMEDICINA ESTÉTICA;
• ENFERMAGEM ESTÉTICA;
• ESTÉTICA AVANÇADA PARA FARMÁCIA;
• NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA APLICADA À
REABILITAÇÃO

CURSOS UNIFEOB SENDO
OFERECIDOS NA FHO:

• CIÊNCIAS FORENSES;
• FITOSSANIDADE;
• PAISAGISMO;
• AUDITORIA E PERÍCIA AMBIENTAL.

ECONOMIA
ESTIMADA
TOTAL REDE 1
R$571.000

,00

REDE 2

REDE 2

COMPARTILHAMENTO

EAD

(todas IES)

(UNIFEV e UNIFEB)

GRUPOS DE
TRABALHO
(todas IES)

A ideia de grupos de
trabalho especializados,
originada na Rede
Pioneira, foi adaptada
para a realidade
da Rede 2. Foram
formados vários GTs:
de EaD, TI, Capacitação
Docente, Gestão e
Atendimento. Os GTs
são de grande utilidade
para o networking e
benchmarking das
decisões estratégicas de
cada setor.

UNIFEV compartilhou
com UNIFEB o conteúdo
das matérias EAD “Leitura
e Produção Textual” e
“Metodologia de Pesquisa”.
Em contrapartida, a UNIFEB
produziu vídeo-aulas para
acompanhar os conteúdos da
matéria “Leitura e Produção
Textual”; foram gravados
23 vídeos no período entre
Julho de 2017 e Julho de
2018, totalizando 5h13min de
material final. UniSALESIANO
Araçatuba e UNIFEV já estão
em conversa para firmar
parceria parecida, mas
tangendo vídeo-aulas de
outra disciplina.
ECONOMIA ESTIMADA:

R$24.000,00
7 - Universidade Corporativa Semesp – custos
estimados por conteúdo e vídeo-aulas

MONTAGEM
DE CURSO DE
MEDICINA

7

Um dos pontos em que
os Grupos de Trabalho
mais funcionaram foi no
compartilhamento do
know-how dos cursos
de saúde da Rede 2.
Isso possibilitou que
a UniSalesiano abrisse
seu curso de Medicina
baseado nas informações
providas pelas outras
IES. Dessa forma, a
UniSalesiano pôde abrir
o curso de forma mais
rápida e eficiente, já
ciente das melhores
práticas em relação a
equipamento, currículo,
estágio, laboratórios e
residência.

COMPARTILHAMENTO

DE PARCERIAS
INSTITUCIONAIS
(UNIFEB e UNIFEV)

Outra mudança significativa
que ocorreu através do
trabalho dos GTs, foi em relação
ao plano de carreira: a USF
utilizou-se dados e o modelo
da FHO e da Unifeob para
elaboração do seu próprio
plano de carreira, mais claro e
específico.
ECONOMIA ESTIMADA:

ECONOMIA ESTIMADA:

R$200.000,00
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8 - Conforme consultoria educacional especializada
em cursos de saúde

R$100.000,00
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9 - Conforme consultoria educacional especializada
na área jurídica

COMPARTILHAMENTO

ESTRATÉGICO
(todas IES)

Compartilhamento de
informações financeiras e
indicadores estratégicos,
incluindo valor h/a, margem
da folha, evasão, matrícula,
ticket médio e relação aluno/
colaborador, dos diversos
cursos em comum que as IES
da Rede 4 possuem.

ECONOMIA
ESTIMADA
TOTAL REDE 2
R$324.000

,00

REDE 3

REDE 3

REDUÇÃO DE
CUSTOS DE

INFRAESTRUTURA
(Einstein e FIO)

TROCA DE
MELHORES
PRÁTICAS
EM RELAÇÃO
AO ENADE
(todas IES)

Por causa das reuniões da
Rede 3, a FIO apresentou sua
solução para redução dos
custos de energia com a troca
de lâmpadas LED. A Einstein de
Limeira, então, fez uma visita
técnica a FIO, entendendo
melhor sobre a troca de
infraestrutura e efetuou a
mesma mudança, o que gerou
economia substancial.

Exposição das melhores
práticas em relação ao
ENADE gerou grande
mudança nas IES.
Foram trocadas técnicas
para que o aluno se
ambiente ao estilo de
questão do ENADE que
não envolvessem ação
financeira.

ECONOMIA ESTIMADA:

ECONOMIA ESTIMADA:

R$100.000,00

/ANO
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R$8.000,00
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EXPOSIÇÃO DE
MODELOS DE
CURRÍCULO
INOVADORES
(todas IES)

Exposição por parte do Grupo
Flamingo sobre o modelo de
projeto integrador que permeia
o currículo da IES, conectando
matérias distintas, provendo a
falta de experiência prática e
reduzindo custos operacionais
ao operar com modelo enxuto
e que otimiza a carga horário
de técnicos e docentes.
ECONOMIA ESTIMADA:

R$8.000,00

10 - https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/
view/3926
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11 - Universidade Corporativa Semesp
12 - Universidade Corporativa Semesp – custos
estimados por conteúdo e vídeo-aulas

ECONOMIA
ESTIMADA
TOTAL REDE 3
R$116.000

,00

REDE 4

REDE 4

COMPARTILHAMENTO

ESTRATÉGICO
(Einstein e FIO)

Compartilhamento de
informações financeiras e
indicadores estratégicos,
incluindo valor h/a, margem
da folha, evasão, matrícula,
ticket médio e relação aluno/
colaborador, dos diversos
cursos em comum que as IES
da Rede 4 possuem.

CRIAÇÃO DE
PROGRAMA ÚNICO
PARA EGRESSOS E
EMPREGABILIDADE
(todas IES)

Projeto que ainda está sendo
estruturado, a intenção é ter
uma plataforma comum às IES
da Rede 4 em que seja possível
acompanhar seus egressos,
prover oportunidades de
estágio e trabalho para alunos
e ex-alunos das diferentes
regiões representadas.
Dessa forma, alunos de
uma instituição poderão ter
benefícios em outra região
onde as IES da Rede 4 atuam.

REDE 5

REDE 5

TROCA DE
MELHORES
PRÁTICAS EM
RELAÇÃO AO
ENADE
(todas as IES)

Exposição das melhores
práticas em relação ao ENADE
gerou grande mudança nas
IES. Foram trocadas técnicas
para que o aluno se ambiente
ao estilo de questão do ENADE
que não envolvessem ação
financeira.
ECONOMIA ESTIMADA:

R$8.000,00 /ANO

13 - Universidade Corporativa Semesp
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ECONOMIA
ESTIMADA
TOTAL REDE 5
R$8.000

,00

REDE 6

REDE 6

COMPARTILHAMENTO
DE LINHAS DE
PESQUISA
(todas as IES)

No intuito de construir parcerias de pesquisa
e facilitar o convite de especialistas para
bancas de pós-graduação, as IES da Rede 6
compartilharam suas linhas de pesquisa e
acadêmicos envolvidos em cada área.

REDE 7

REDE 7

ELABORAÇÃO
DE MINUTA
JURÍDICA PARA
GUIAR DECISÕES
DE IES REFERENTE
À REFORMA
TRABALHISTA
(UNIS e todas IES da Rede 7)

Com o auxílio do Dr. Covac
e a Assessoria Jurídica do
Semesp, foi proposta uma
reflexão referente às novas
leis trabalhistas em relação
a questões pertinentes ou
que geravam dúvidas na
área jurídica das IES. Após
uma reunião exitosa entre
os membros da Rede 7 e a
Assessoria Jurídica do Semesp,
foi apresentada uma minuta
jurídica, encabeçada pelo
representante jurídico da UNIS,
que serviu de guia para as IES
da Rede 7 tomarem decisões
referente à Reforma Trabalhista.
ECONOMIA ESTIMADA:

R$30.000,00 /ANO
14 - Universidade Corporativa Semesp - baseado em
consultoria jurídica especializada em ensino superior
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COMPARTILHAMENTO

ESTRATÉGICO
(todas IES)

Compartilhamento de
informações financeiras e
indicadores estratégicos,
incluindo valor h/a, margem
da folha, evasão, matrícula,
ticket médio e relação aluno/
colaborador, dos diversos cursos
em comum que as IES da Rede 7
possuem.

ECONOMIA
ESTIMADA
TOTAL REDE 7
R$30.000

,00

REDE
8E9

REDE 8 E 9

APESAR DE AINDA MUITO JOVENS,
JÁ QUE FORAM CRIADAS NO FINAL
DE 2018, AS REDES 8 E 9 JÁ ESTÃO
COMPARTILHANDO INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS PERTINENTES A FIM DE
DESENHAR UM PLANO DE COOPERAÇÃO
COMUM. NÃO EXISTEM AINDA
PROJETOS COM ECONOMIA ESTIMADA,
MAS HÁ A CONSTRUÇÃO DE UMA
SÓLIDA FUNDAÇÃO QUE GARANTE O
FUNCIONAMENTO DAS REDES A MÉDIO E
LONGO PRAZO.

PARA O FUTURO
O SEMESP COMEÇA O ANO DE 2019 COM UM NOVO
PROJETO ENGATILHADO PARA AS IES PARTICIPANTES DAS
REDES DE COOPERAÇÃO: O PAINEL DE OPORTUNIDADES.
Devido a inúmeras conversas com IES, em que ficou claro que uma grande
oportunidade das redes seriam as compras coletivas, o Semesp fechou uma
parceria com a plataforma Canvas para solucionar esse anseio. Até o começo
do ano que vem, as instituições poderão ter acesso ao Painel de Oportunidade,
que será atualizado com propostas de compras coletivas de fornecedores
confiáveis e catalogados pelo Semesp.
Neste espaço, será possível ver quais as ofertas (luz LED, Chromebooks, plataformas educacionais, serviços
telefônicos, mesas e cadeiras, etc.) e qual a quantidade necessária de compra para que o preço reduzido
esteja disponível. Uma vez que as IES se comprometam a comprar uma quantidade estipulada e o total
sendo atingido, as instituições comprarão (com seu próprio CNPJ e nota fiscal) o produto ou serviço a
preço reduzido. Essa é mais uma das soluções que o Semesp irá prover às IES participantes do projeto da
Incubadora Semesp de Redes de Cooperação, com o intuito de promover ainda mais a colaboração.

